


EEsti tEadusagEntuur
Eesti Teadusagentuur (ETAg) on Haridus- ja Teadusministeeriumi 
haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis on asutatud avalikes huvides 
riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. Oleme partneriks  
teadlastele, teadus- ja haridusasutustele, ettevõtjatele ja riigile.

  

 Eesti Teadusagentuuri eesmärk on toetada tõhusalt ja efek-
tiivselt riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni-
poliitika kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus-  
ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju  
ning sünergiat.

Toetame teadlasi, anname uurimistöö tegemiseks uurimistoetusi ning soodustame  
rakendusuuringuid nutika spetsialiseerumise valdkondades.

Esindame Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides, koordineerime koostööprogrammides  
osalemist ning toetame rahvusvahelist koostööd nii nõustamise kui rahastamise abil.

Analüüsime teadusteavet ja rahastamisotsuste mõju, hindame uurimistoetuste kasutamise  
tulemuslikkust ja mõju ning teadusliku info avalikku kättesaadavust.

Haldame Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS), mis koondab informatsiooni teadus- ja  
arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning teadustegevuse tulemuste kohta.

Aitame tekitada noortes inimestes huvi teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika vastu  
ning tõstame laiema avalikkuse teadlikkust teadusest ja selle olulisusest ühiskonnale.

Osaleme aktiivselt Eesti teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamisel.



tEadus- ja  
innovatsiooni- 
poliitika  
kujundaminE
ETAg osaleb teaduspoliitika kujundamisel nii Eesti kui rahvus-
vahelisel tasemel. Kaasame oma tegevustesse valdkonnaga 
seotud huvigruppe, tõhustades senisest enam ettevõtjate ja 
teadusasutuste omavahelist koostööd ning tehnoloogiliste, 
rakenduslike ja alusuuringute põimumist. Teadus- ja innovat-
sioonipoliitika kujundamisel kasutame tõenduspõhiste otsuste 
tegemiseks analüüsitud ja hinnatud teadus- ja arendustegevu-
se andmestikku. 

Esindame Eestit Euroopa teadust rahastavate organisatsioo-
nide assotsiatsioonis Science Europe. Ühendus kujundab 
Euroopa teaduspoliitikat, toetab koostööd ja parima kogemuse 
jagamist. Välja töötatud soovitusi ja põhimõtteid rakendame 
Eesti-sisestes töörühmades, kuhu on kaasatud partnerid tea-
dusasutustest, ministeeriumitest ja teistest sidusgruppidest.

Teadus- ja innovatsioonipoliitika koostöiseks arenguks toetame 
ettevalmistamisel olevast Euroopa Liidu tõukefondide tege-
vuskavast „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugev-
damine” (RITA) teadusnõunike ametikohtade loomist kõikide 
ministeeriumite juurde. RITA kaasabil toetatakse ka ühiskonna 
vajadustest lähtuvat arendustegevust, viiakse läbi analüüse ja 
uuringuid ning tehakse nende alusel poliitikasoovitusi.

tEadusE  
rahastaminE
ETAg rahastab riiklikult uurimis- ja mobiilsustoetusi 
ning rakendusuuringute läbiviimist. Teadustöö tege-
miseks on võimalik toetust saada ka läbi kaas- 
finantseerimise ja välisrahastusprogrammide.

 

Uurimistoetused
Riiklikku teadusrahastust saab taotleda personaalseks või 
institutsionaalseks uurimistööks. Personaalse uurimistöö 
tegemisel rahastame noorteadlaste teadusuuringute 
alustamist, anname järeldoktori toetusi, mille abil jätkata 
teadustööd Eestis või välismaal ning rahastame väga hea 
rahvusvahelise tasemega otsingulisi projekte, mille täitmi-
sega võib kaasneda kõrge teaduslik risk.

Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab rahastada  
kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning aja- 
kohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut. Asu-
tuste uurimisteemade täitmiseks vajaliku teadustaristu 
arendamist suunatakse riiklikult läbi tuumiktaristu toetuse. 
Tuumiktaristu kuulub teadusasutusele, kuid moodustakse 
avalikes huvides ja sellele on ühiskasutuseks avatud ligi-
pääs nii teistele teadusasutustele kui ettevõtetele. 

Rahastusotsuste usaldusväärsus
Riiklikku uurimistoetust on võimalik taotleda ETAg-i 
korraldatavatel avalikel konkurssidel ning rahastusotsus 
langetatakse mitmeastmelise süsteemi alusel. Esimeses 
etapis koostavad Eesti ja välismaised eksperdid taotluste 
kohta kirjalikud retsensioonid. Peale seda toimub taotlus-
te ja nende kohta laekunud retsensioonide arutelu neljas 
valdkondlikus ekspertkomisjonis. Kõrgeimal tasandil  
arutab ekspertkomisjonide antud hinnangud läbi Eesti  
Teadusagentuuri hindamisnõukogu ning teeb oma  
ettepanekud taotluste rahastamise kohta. Hindamis- 
nõukogu koosseisu määrab haridus- ja teadusminister ja 
sinna kuulub 13 eri valdkonna tunnustatud teadlast.

ETAg NÕUKOGU 

ETAg JUHATUS

AdmiNiSTrATSiOON

TEAdUSTAriSTU KOmiSJONETAg HiNdAmiSNÕUKOGU

UUrimiSTOETUSTE 
OSAKONd

ANAlüüSi- 
OSAKONd

TEAdUSprOGrAmmidE 
OSAKONd

TEAdUSE pOpUlAri-
SEErimiSE OSAKONd

VäliSTEAdUS- 
KOOSTöö OSAKONd

 EESTi TEAdUSiNfO-
SüSTEEm

Teadlaste mobiilsustoetused
Eesti teadlaste mobiilsust võimaldame erinevate järel-
doktori- ja tippteadlase toetuste ning riiklike koostöö-
programmide kaudu. Ettevalmistamisel olevast Euroopa 
Liidu tõukefondide tegevuskavast Mobilitas Pluss rahas- 
tame Eestisse tulevaid järeldoktoreid ja tippteadlasi, 
teadlaste koolitus- ja õppereise, Euroopa Teadusnõu-
kogu (ERC) rahastustaotluste ettevalmistamist, toetame 
Euroopa teadusruumi (European Research Area – ERA) 
õppetoole ja ERA-NET Cofundi koostööprogramme.

Rakendusuuringute läbiviimine
Ettevõtete ja teadusasutuste koostööks loob tingimusi 
ettevalmistamisel olev Euroopa Liida tõukefondide tege-
vuskava „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsia-
liseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIPRO), mis toetab 
ettevõtete poolt teadusasutustelt tellitavate rakendusuu-
ringute läbiviimist.

Kaasrahastus ja välisrahastus
ETAg osaleb mitmes riikidevahelises koostööprogram-
mis, milles edendatakse teadlastevahelist koostööd ja 
pakutakse võimalusi kogemuste täiendamiseks. Nende 
tegevuste raames korraldame konkurssi järeldoktori 
külalisteaduri kohale Suurbritannias (UCL SSEES), koor-
dineerime järeldoktorite konkurssi Jaapanisse (JSPS), 
rahastame koostööprogrammi Prantsusmaaga (PARROT) 
ja Taiwaniga  (koostöörahastus) ning Põhjamaade-Balti 
koostööd (NordForsk). Samuti koordineerime Norra-Eesti 
teaduskoostööprogrammi, rahastame EMBO (riikidevahe-
line erialaorganisatsioon) grandikonkursil edukaid teadlasi 
ning võimaldame Eesti teadusgruppidel kaasrahastusega 
osaleda koostööprojektis BONUS (Läänemere-teemaline 
programm). 

sa Eesti teadusagentuuri (Etag) struktuur
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Noore uurija stipendiumikonkursi korralda-
mine ja uurimishuviliste õpilaste toetamine 
teadlasest juhendaja leidmisel

ÕpilASTElE, 
ÕpETAJATElE JA 
üliÕpilASTElE

Projekti Scientix tegevuste 
koordineerimine Eestis

Õpilaste Teadusliku Ühingu 
tegevus

Teadusalase ja administratiiv-
info jagamine: ETAg-i veebi ja 
uudiskirja vahendusel, ETIS 
teadusportaalis ning sihtrühma 
portaalis miks.ee

Teaduse populariseerimise 
programm TeaMe+

EL teadusuuringute ja innovatsiooni raam-
programm Horisont 2020 (koolidele ja  
teaduse populariseerijatele)

Koolide ja ettevõtete koostöö 
loodus- ja täppisteaduste ning 
tehnoloogia (LTT) valdkonnas

Koolitused  õpetajatele 
uurimistööde ja leiutajate 
juhendamiseks

AVAliK-ÕiGUSliKElE 
üliKOOlidElE, 

TEAdUS- JA ArENdUS- 
ASUTUSTElE,

ETTEVÕTETElE

Läänemere piirkonna teadus- ja  
arendustegevuse programm BONUS

Teadustaristu teekaart – taristute 
hindamine ja rahastamine, ERIC

EL teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm Horisont 2020

Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) arendamine, 
administreerimine ja kasutajate toetamine

Asutuste uurimisteemade toetamine: Institut-
sionaalsed uurimistoetused (IUT), sihtfinant-
seerimine, infrastruktuuri toetused (Miniinfra)

Teadus- ja arendustegevuse  
evalveerimine

Projektide ettevalmistus- ja käibe-
maksutoetused (RP7, H2020, COST)

Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse 
ja järelkasvu toetamine MOBILITAS PlussEuroopa teaduse ja tehnoloogia alane 

koostöö COST: info jagamine, taotlemise 
nõustamine, osaluse kinnitamine

Teadusalase ja administratiivinfo jagamine: 
ETAg-i veebi ja uudiskirja vahendusel, ETIS 
teadusportaalis ning sihtrühma portaalides 
miks.ee, researchinestonia.eu, euraxess.ee

Rakendusuuringute toetamine nutika 
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 
– NUTIKAS

Valdkondliku teadus- ja arendus-
tegevuse tugevdamine – RITA

pOliiTiKA- 

KUJUNdAJATElE, 

miNiSTEEriUmiTElE  

JA AllASUTUSTElE

Euroopa teadusrahastuse alase info 
vahendamine (Science Europe)

Teadustaristu teekaart – 
taristute hindamine ja  
rahastamine, ERIC

Valdkondliku teadus- ja arendus-
tegevuse tugevdamine – RITA

Rahvuslike ja regionaalsete teadusprogram-
mide koordineerimine – ERA-NET Cofund

TEAdUSAVAliKKUSElE

Konverentside, seminaride,  
töötubade ja koolituste korraldamine

Info jagamine Eesti teaduse saavutustest: info ja kommu- 
nikatsioonikanalite haldamine, uusima teabe vahenda-
mine ETAg-i veebis ja sihtrühmade portaalides: miks.ee, 
researchinestonia.eu, euraxess.ee, uudiskiri.etag.ee, ETIS

Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse 
ja järelkasvu toetamine MOBILITAS Pluss

Teaduse populariseerimise  
projektikonkursside korraldamine

Teaduse populariseerimise  
projektikonkursside korraldamine

Raamprogrammi (RP5, RP6, RP7),  
H2020 ja COST edukate projektide  
register

Teadus- ja tehnoloogiapakti 
tegevuste koordineerimine

Saatesari Rakett69

Eesti teadus- ja arendustegevuse 
kontaktbüroo Brüsselis

Eesti teadus ja arendus-
tegevuse kontaktbüroo 
Brüsselis

Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS)  
arendamine, administreerimine  
ja kasutajate toetamine

Teadus- ja tehnoloogiapakti 

tegevuste koordineerimine

Eesti teadus- ja arendustege-
vuse kontaktbüroo Brüsselis

Saatesari Rakett69

Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS)  
arendamine, administreerimine  
ja kasutajate toetamine

Teadus- ja tehnoloogiapakti 
tegevuste koordineerimine

VäliSTEAdlASTElE

Järeldoktorite uurimistööde ja mobiilsuse toe-
tamine: PUT järeldoktori toetus, ERMOS järel-
doktori grant, järeldoktori uurimistoetuse taotle-
mine teadustööks Inglismaal (SSEES, UCL)

Välismaalastele Eestis 
teadustöö tegemise või-
malusi tutvustav portaal 
researchinestonia.eu 

Välisteadlaste nõustamise ja 
vastuvõtuga seotud temaatiliste 
koolituste ja sündmuste korral-
damine: Kohanemisprogrammi  
teadusmooduli ja EURAXESSi 
võrgustiku koordineerimine

Välisteadlaste toetamine 
ja informeerimine: ETAg-i 
veeb, portaal euraxess.ee

Teaduse rahvusvahelistumine, 
mobiilsuse ja järelkasvu toeta-
mine MOBILITAS Pluss

TEAdlASTElE

Riikidevaheliste mobiilsus- ja teadus-
koostöö programmide koordineerimi-
ne ja teadlaste reisigrandid: Jaapani 
Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) 
järeldoktori grant, PARROT reisigran-
did koostööks Prantsuse teadlastega, 
Taiwani koostööprogramm, Norra-
Eesti koostööprogramm

Järeldoktorite uurimistööde ja mobiilsuse toetamine: 
PUT järeldoktori toetus, ERMOS järeldoktori grant, 
järeldoktori uurimistoetuse taotlemine teadustööks 
Inglismaal (SSEES, UCL)

Rahastamisinfo jagamine, kooli-
tuste ja infopäevade korraldamine 
ning taotlejate nõustamine

Teadusalase ja administratiivinfo  
jagamine: ETAg-i veebi ja uudiskirja 
vahendusel, ETIS teadusportaalis 
ning sihtrühmade portaalides miks.ee, 
researchinestonia.eu, euraxess.ee

Euroopa teaduse ja tehnoloo-
gia alane koostöö COST: info 
jagamine, taotlemise nõusta-
mine, osaluse kinnitamine

EL teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm Horisont 2020

Personaalsete uurimisprojektide 
rahastamine: personaalsed uurimis-
toetused (PUT), ETF grant

Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) arendamine, 
administreerimine ja kasutajate toetamine

Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse 
ja järelkasvu toetamine MOBILITAS Pluss

Ekspertiisi pakkumine ja 
korraldamineRiiklike konkursside korraldamine 

õpilastele, üliõpilastele, leiutajatele 
ja kasvatusteadlastele

Koolide ja ettevõtete koostöö 
loodus- ja täppisteaduste ning 
tehnoloogia (LTT) valdkonnas

Personaalsete uurimisprojektide 
rahastamine: personaalsed uurimis-
toetused (PUT), ETF grant

TEEnimE ühiskondA
Meie ülesanne on toetada tõhusalt riikliku teadus- 
ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika 
kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus-  
ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku  
mõju ning sünergiat. 

Euroopa Liidu partner-
luste osaluskava koos-
tamise koordineerimin

Eesti Teadusinfosüsteemi 
(ETIS) arendamine, admi-
nistreerimine ja kasutajate 
toetamine

Rahvuslike ja regionaalsete teadusprogram-
mide koordineerimine – ERA-NET Cofund



tEadustEgEvusE  
analüüs ja tEadusinfo  
avalik kättEsaadavus
oluline roll teadusrahastuses on analüüsil, mille käi-
gus ETAg hindab uurimistoetuste kasutamise tulemus- 
likkust ja mõju, intellektuaalse omandi tekkimist ja 
kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõte-
te ja heade tavade järgimist. Teaduspoliitika arengu 
toetamiseks analüüsitakse teadustegevuse erinevaid 
aspekte ja statistilisi näitajaid ning antakse sisend 
tulevaste otsuste tegemiseks.

Teadus- ja arendustegevuse hindamine  
e evalveerimine
Korralise evalveerimise käigus hinnatakse teadus- ja 
arendusasutuse vastava valdkonna taset, võttes aluseks 
rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumid. Positiivne 
hindamistulemus annab asutusele õiguse taotleda oma 
teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest 
ning doktoriõppe avamist.

Sihtevalveerimine viiakse läbi strateegiliste arengukavade 
või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete etteval-
mistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hinda-
miseks ja analüüsiks. Sihtevalveerimine korraldatakse kas 
ühes või mitmes teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, 
selle teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse 
kinnitab haridus- ja teadusminister. 

Eesti Teadusinfosüsteem ja Eesti Teadus-
portaal
ETAg haldab riiklikku registrit Eesti Teadusinfosüsteem 
(ETIS), mis on informatsioonikanal ja töövahend nii tead-
lastele kui ka teadus- ja arendusasutustele. Süsteemi 
koondatakse info asutuste, teadlaste, teadusprojektide 
ning teadustegevuse tulemuste kohta.

ETISe kaudu esitatakse rahastustaotlusi, toimub nende 
läbivaatamine ja taotluste ning projektide aruannete  
kinnitamine. Andmebaas on heaks allikaks mitmesuguste 
analüüside tegemisel ning seda kasutavad mitmed  
teadus-arendusasutused oma teadusinfosüsteemiks.

Eesti Teadusportaal on avalikkusele suunatud osa ETISest. 
Portaal koondab Eesti teadus- ja arendustegevust puu-
dutavat infot ning pakub operatiivset infovahetuskesk-
konda. Siin kajastuvad teadusuudised ning eesootavad 
sündmused. Portaali foorum pakub võimaluse erinevatel 
teadusega seonduvatel teemadel arvamust avaldada ja 
teiste portaali kasutajatega diskuteerida. Teadlastele ja 
teadusasutustele annab teadusportaal võimaluse oma 
teadus- ja arendustegevuse tulemusi laiemalt tutvustada.  
Teadusportaal ja infosüsteem asuvad aadressil  
www.etis.ee.

ETAg aitab tugevdada Eesti teaduse ja arenduste-
gevuse konkurentsivõimet ning edu rahvusvahelises 
teadusruumis. korraldame ja koordineerime rahvus-
vahelistes teadusprogrammides osalemist. koostöö 
tulemusena on sõlmitud mitmeid partnerluslepinguid 
ja koostööprogramme, milles rahastatakse teadus-
koostööprojekte.

Eesti esindamine rahvusvahelistes teadus-
võrgustikes ja partnerlusprogrammides

ETAg esindab Eestit Euroopa teaduse- ja tehnika-alases 
koostöövõrgustikus COST (European Cooperation in 
Science and Technology). Võrgustik aitab seostada eri 
riikides tehtavaid teadustööprojekte ning moodustada 
hästi töötavaid teaduskooslusi. ETAg korraldab koostöö-
programmide alast nõustamist.

Esindame Eestit Euroopa Liidu (EL) teadus- ja arendus-
tegevuse raamprogrammis Horisont 2020. Selle raames 
korraldame koolitusi ja infopäevi, pakume personaalseid 
konsultatsioone ja aitame partnerotsingutes, koostame 
ülevaateid statistikast ja analüüsidest ning koordineerime 
Eesti riigi poolt antavaid toetusi.

Koordineerime Eesti EL partnerlustes osalemist ning 
koostame kord aastas EL partnerlustes osalemise kava. 
Analüüsime Eesti asutuste ja ettevõtete edukust Euroo-
pa projektides ja programmides võrrelduna teiste riikide 
taotlejatega. Vastav info on koondatud andmebaasi vee-
bilehele http://edukad.etag.ee/.

Eesti teaduse rahvusvaheline tutvusta-
mine
Eesti teadlaste, teadusvaldkondade ja teadusvõimekuse 
rahvusvahelise tutvustamise eesmärgiks on soodustada 
väliskoostööd. Turundustegevused sõltuvad sihtrühma-
dest: loome ja edastame infomaterjale, osaleme messidel, 
tutvustame Eesti teadusasutusi siin õppivatele välistu-
dengitele ning korraldame Eesti teadus- ja arendustege-
vuse tutvustustuure välisriigi ajakirjanikele. Ülevaatlik ja 
pidevalt täienev info on koondatud ingliskeelsele veebi-
lehele www.researchinestonia.eu.

välisteadlaste töötamine Eestis
Eestisse saabuvate välisteadlaste ja nende perede  
kohanemist toetame koos teadusasutustest partneritega 
läbi EURAXESS võrgustiku. Vastav mobiilsusportaal asub 
aadressil http://euraxess.ee. 

ETAg vastutab ka uussisserändajate kohanemisprog-
rammi tegevuskavas välisteadlastele ja õppejõududele 
suunatud teadusmooduli eest. Selle raames korraldame 
koolitusi Eesti teadussüsteemist, -korraldusest ning  
rahastusest.

 

Teadusagentuuri Brüsseli kontaktbüroo
Parema ligipääsu Euroopa teaduskoostööle annab ETAg-i 
Brüsseli kontaktbüroo. Büroo toetab infovahetust Eesti 
teadus- ja arendusasutuste ning Brüsseli institutsioonide 
vahel, aitab kontaktide leidmisel ning koostöövõimaluste 
loomisel. Perioodiliselt korraldame konkurssi, mis annab 
ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriu-
mite ja nende allasutuste töötajatele võimaluse Brüsselis 
stažeerides tutvuda Euroopa Liidu organisatsioonide ja 
initsiatiividega ning edendada koostööd oma teadusvald-
konnas või asutuse haldusalas.

rahvusvahElinE  
koostöö
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tEadusE  
popularisEEriminE
ETAg töötab ka selle nimel, et teadusel ja teadlaskon-
nal oleks innustunud järelkasvu. Pakume tuge kõigile, 
kelle tegevused on suunatud noorte inimeste teaduse 
ja tehnoloogia juurde toomisele, valdkonna vastu huvi 
tekitamisele ja hoidmisele.

 

Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria väär-
tustamine noorte seas ning ühiskonnas 
laiemalt
Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kom-
munikatsiooniministeerium koos partneritega algatasid 
teadus- ja tehnoloogiapakti, mis on koostöölepe erinevate 
osapoolte vahel teaduse, tehnoloogia ja inseneeria popu-
lariseerimiseks, valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmiseks 
ning selles vallas töötamise väärtustamiseks. ETAg on 
pakti koordinaator; kutsume algatuses osalema kõiki  
huvitatud osapooli ning aitame üldhariduskoolidel ja ette-
võtetel üksteist leida ja koostööd teha.

Uurimusliku ja probleemipõhise õppe toetamiseks korral-
dame koolitusi uurimistööde ning noorte leiutajate juhen-
dajatele. Kõrgel tasemel uurimistöö tegemiseks koostöös 
teadlasest juhendajaga on õpilastel võimalik taotleda 
noore uurija stipendiumi. Noorte teadushuvi tekkimiseks 
toetame teadushuvihariduse arengut, mitmekesistumist 
ja paremat kättesaadavust.

Panustame teadusajakirjanduse arengusse, näiteks jõuab 
ETAg-i algatusena vaatajateni teadustelesaade „Rakett69; 
arendame teadlaste ja inseneride karjääri tutvustavat por-
taali www.miks.ee ning anname välja populariseerijate 
tegevusi kajastavat miks.ee uudiskirja. Teaduse populari-
seerijate koostöö toetamiseks toimub igal aastal suvekool 
ja teaduskommunikatsiooni konverents. Teaduse popula-
riseerimise projektikonkursi kaudu rahastame teadust ja 
tehnoloogiat populariseerivaid ettevõtmisi.

 

Riiklikud tunnustused ja konkursid
Õpilaste uurimistöödele ja probleemipõhisele õppele 
väljundi andmiseks korraldame iga-aastaselt noorte 
leiutajate ning õpilaste ja üliõpilaste teadustööde riik-
likke konkursse. Kasvatusteadusliku uurimistöö esile 
tõstmiseks ja laiemale sihtgrupile tutvustamiseks toimub 
kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss ja selle tulemusi 
kokkuvõttev kasvatusteaduste konverents. Selleks, et 
väärtustada teaduse populariseerimist, tunnustab Eesti 
riik alates 2006. aastast silmapaistvamaid üksikisikuid ja 
asutusi Teaduse populariseerimise riiklikku auhinnaga. 
Konkursi kõrgeimaks autasuks on Tiiu Silla nimeline elu-
töö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehno-
loogia populariseerimise eest.

Paljudest meie poolt elluviidud ja toetatud tegevustest 
saab ülevaate kevadeti toimuval Õpilaste Teadusfestivalil. Trükise tegemisel on kasutatud Eesti Teadusagentuuri  

ning eestikeelses Vikipeedias Wikimedia Eesti korraldatud  
teadusfoto konkursside fotosid

Esikaas – Eesti füüsik Mait Müntel, autor Lauri Kulpsoo 
Optilise mikroskoobi kujutis vedelkristalli tilkadest klaasis 
100x, autor Martin Timusk
Triivjääl laager keset Põhja-Jäämerd nähtuna Hiina jää- 
lõhkujalt Xue Long (Lumedraakon), autor Timo Palo
Lk 1 – Elektronmikroskoopiline kujutis süsiniknanotorufiib-
rist, autor Rünno Lõhmus
Virmalised Eestis, autor Janek Pärn
Lk 3 – Campbell-Stokes’i heliograaf, autor Hannes Keernik
Lk 6 – Paistu Põrguorg, Varstu oja uus voolutee Aruküla  
lademe liivakivis 2011. aastal, autor Tõnu Pani
Müürlooga (Arabidopsis thaliana) avanev tolmukapea tolmu- 
teradega, autor Heiti Paves
Lk 7 – Teadusalane rahvusvaheline koostöö CHINARE Arktika  
ekspeditsioonil, autor Timo Palo
Interferents üliõhukeste klaasliistakute ning ränikristalli vahelises õhupilus, autor Martin Timusk
Tagumine sisekaas – Harilik müürlook (Arabidopsis thaliana) on ristõieliste sugukonda kuuluv  
tavaline umbrohi, autor Heiti Paves
Müürlooga (Arabidopsis thaliana) tolmuterad, autor Heiti Paves
Petri tassid, autor Anna Loskutova
Sarapuu (Corylus avellana) tüve ristlõik, autor Annika Karusion

Eesti Teadusagentuur
Lk 2 – Fotod Riigikogus toimunud konverentsilt „Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?“, autor Erik Peinar
Lk 3 – Eesti esimene liginullenergia büroohoone Rakveres, Kalle Karroni esitlusest 13.10.15
Lk 7 – Horisont 2020 avakonverents Tallinnas 2014 a., foto erakogust
Lk 8 – Eesti geneetik Riin Tamm miks.ee teaduspäeval teadusmaailma tutvustamas, autor Maanus Kullamaa

Trükise tegemiseks on kasutatud keskkonnasõbralikke materjale.

TEADUS ? 
Läheb tarvis. 

Päriselt!
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www.facebook.com/Eestiteadusagentuur

sihtasutus Eesti teadusagentuur  
tartus
Soola 8, 51013 Tartu

Tel 730 0324

etag@etag.ee

Tartu kontor asub plasku kontorihoone  
4. ja 5. korrusel.

 

Eesti teadusagentuuri esindus  
tallinnas
lauteri 5, 2. korrus, 10114 Tallinn

Tel 731 7362

etag@etag.ee

 

Eesti teadusagentuuri t&a  
kontaktbüroo Brüsselis
Square de meeûs 1, 3. korrus

1000 Brüssel, Belgia

Tel +32 2 265 0933

mobiiltel +32 470 655 155

kadri.sirg@etag.ee

www.etag.ee

uudiskiri.etag.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks
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